
Tristwch yn nhymor yr Adfent 

‘Ganol gaeaf noethlwm cwynai’r
rhewynt oer’ geiriau agoriadol carol
enwog Christina Rosetti. Ie, fe deimlwn
yn noeth a llwm, yn ‘bleak’ o
ddefnyddio gair yr awdures ei hun.
Nid oherwydd y tywydd yn unig, ond
oherwydd yr amgylchiadau o’n
cwmpas. Bu’n flwyddyn hir iawn a
chaled ac anodd. Dwi wedi colli cownt
faint o aelodau sydd wedi cael Cofid,
nifer wedyn mor wael gyda’r firws;
mor drist yw gorfod claddu rhai
annwyl oherwydd yr hen aflwydd
erchyll yma.

Ac wrth gwrs, mae wedi effeithio yn
fwy nag ar ein hiechyd yn unig. Mae
nifer wedi colli swyddi, sawl un wedi
colli apwyntiadau ysbyty a thriniaethau
wedi cael eu gohirio. Mae pethau’n

dywyll iawn yn union fel mis Tachwedd
ei hun – ‘y mis dig du’ ys dywed
Dafydd ap Gwilym. 

Gobaith yn nhymor yr Adfent

Ond ynghanol hyn oll diolchwn am
obaith yr Adfent. Mae gobaith o’n
cwmpas eto gyda’r newyddion addawol
iawn am ddatblygiadau gyda’r
brechlyn. Diolch enfawr i’r holl
wyddonwyr am eu gwaith diflino a’u
harbenigedd ac am filoedd o
wirfoddolwyr sydd wedi bod yn barod i
dreialu’r brechlyn. Dyma newyddion
gobeithiol a chadarnhaol. Hefyd wrth
ysgrifennu’r geiriau hyn gwelwn wawr
yn codi o hirnos faith yn yr UDA gan
anfon neges mor bositif am gymaint o
faterion llosg, nid yn unig i America
ond i’r Byd.

Gobaith yr Arglwydd

‘Eithr y rhai a obeithiant yn yr Arglwydd
a adnewyddant eu nerth; ehedant fel
eryrod; rhedant, ac ni flinant; rhodiant
ac ni ddiffygiant.’ Un o adnodau mwyaf
enwog Eseia yn ein tywys tua’r Adfent.
Ydy, mae’r Nadolig yn mynd i fod yn
wahanol eleni – bydd nifer mae’n sifir
yn cwyno am y rheolau – ond cofiwch
hyn, bod neges o obaith yr Adfent yn
gryfach ac yn fwy perthnasol nac
erioed. Diolch am gyfle i gael ein
hysbrydoli a bydd cael newyddion da
o lawenydd mawr yn hwb i’r galon
eleni.

Edrychwn ymlaen fel Tennyson. ‘Hope
smiles from the threshold of the year to
come, whispering it will be happier…’ 
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Gobaith yr Adfent
Gobaith Tangnefedd Llawenydd Cariad

Y mae’r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw’r tywyllwch
wedi ei drechu ef. (Ioan 1:5)

A hithau’n Sul cyntaf tymor yr Adfent y penwythnos hwn, Sul cyntaf y calendr Eglwysig, dechreuwn
gyfeirio’n golwg tuag at ddyfodiad y Crist i’r byd. Bydd Llywyddion y gwahanol sasiynau a’r Gymanfa

Gyffredinol yn ein harwain i fyfyrio ac i baratoi ar gyfer dathlu dyfodiad yr Arglwydd ar adeg y Nadolig.
Dechreuwn gydag arweiniad y Parch Evan Morgan, Caerdydd, darpar lywydd y Gymanfa Gyffredinol.

(parhad ar dudalen 2)
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Gobaith y goleuni

Mae’n bwysig edrych mlaen ac i
ymweld â’r crud unwaith eto eleni.
Rydyn ni’n gyfarwydd â’r stori. Ond
pwy ac fiyr efallai bydd y neges o
obaith yn ein cyffwrdd yn fwy ac y
byddwn yn barotach i ymestyn am y
goleuni sy’n trechu’r tywyllwch.
Byddwn yn dal i ddathlu mewn ffyrdd
gwahanol ac mae’n sifir bydd llawer
iawn ohonoch yn dangos cymaint o
ddychymyg wrth gyfleu’r neges ac wrth
groesawu’r baban Iesu i’r byd.

Cawn ein hatgoffa ar ddechrau’r Adfent
am y gobaith mae’r cyfnod yma yn ei
roi. Fel dywedodd Desmond Tutu, ‘To
choose hope is to step firmly into the
howling wind, baring one’s chest to the
elements. Knowing that, in time, the
storm will pass’.

Gobaith wrth weld y cyfarwydd o’r
newydd

Dwi wedi byw yma yng Nghaerdydd
ers dros un mlynedd ar hugain ac yn

edrych ymlaen at yr ail-ar-hugain y
Nadolig yma.

Dwi’n ffodus iawn o fod wedi cael
dewis y Mans lle dwi’n byw ynddo sbel
hir iawn yn ôl. Mae’r tª wrth ymyl caeau
Llandaf a chaeau Pontcanna, ddim yn
bell o’r afon Taf – llecyn hyfryd tu hwnt –
ond efallai mai dim ond eleni dwi wedi
sylweddoli pa mor ffodus ydyw i yn
byw lle’r ydw i. Pan oedd angen mynd i
gerdded ar ddechau’r cyfnod clo, braf
oedd bod mewn man mor bert, a sfin
yr afon yn canu yn y cefndir yn tawelu
fy meddwl wrth fyfyrio.

Ac wedyn, nawr, wrth i’r flwyddyn
fynd yn ei blaen rwyf wedi dechrau
rhedeg, ac eto, ar fy stepen drws,
dwi’n gallu gwneud cylchoedd rhedeg
yn lle mentro ar balmentydd anwadal
a chyhoeddus y Brifddinas. Pwy a fiyr
bydd gobaith y cyfnod yma yn cael
cyfle i ddeffro eraill oherwydd bydd y
dathliadau a’r arferion yn wahanol y
tro hwn? Bydd y neges yn dod yn fwy
amlwg, a bydd llygaid nifer yn cael

eu hagor o’r newydd, yn union fel
finnau wrth i mi werthfawrogi’r
parciau yn fy ymyl o’r newydd. Falle
gwelwn stori’r baban yn cael lle
amlwg yn y dathliadau a heb gael ei
guddio gan yr holl bartïon, y gorwario
a’r trachwant. Fel dywedodd un o’m
cymdogion ‘Going to be a slimline
Christmas this year’. Heb gael ei
‘ddilwtio’!

Siglwyd fi wrth glywed am farwolaeth
Rabbi Jonathan Sacks yn ystod y mis.
Roedd yn gawr o arweinydd ac mae ei
eiriau mor wir a phwysig i ni nawr:

“Optimism and hope are not the same.
Optimism is the belief that the world is
changing for the better; hope is the
belief that, together, we can make the
world better. Optimism is a passive
virtue, hope an active one. It needs no
courage to be ân optimist, but it takes
a great deal of courage to hope. The
Hebrew Bible is not an optimistic book.
It is, however, one of the great
literatures of hope.”

Fe gofiwn am obaith Duw a’r ffydd sy’n
rhoi dewrder i ni i wireddu’r gobaith
yma.

Gobaith yr Adfent (parhad)

Fe fuom yn diolch fel
gofalaeth ddiwedd mis
Hydref ein bod wedi gallu
cynnal gwasanaethau
diolchgarwch yn y cnawd
mewn dwy o eglwysi’r
ofalaeth, sef Bethesda,
Wyddgrug a Soar, Nercwys.
Dyma’r tro olaf inni allu
cyfarfod yn ein capeli ar y
Sul am o leiaf tair wythnos
oherwydd y cyfyngiadau
newydd. Ond yr ydym yn
diolch am 7 wythnos o
oedfaon sydd wedi eu
cynnal. Yr oedd yn addas
felly mai cyfarfodydd Diolch
oedd gennym i gloi fel hyn
am y tro. Dwi’n cynnwys
ychydig luniau o rai o’r
addolwyr yn cyrraedd capel
Soar gyda’u cynnyrch eu
hunain ac yn dod ‘i mewn
i’w byrth a diolch, ac i’w
gynteddau a mawl’
(Salm 100:4).

Braf iawn oedd cael canu’r Salm yn griw bach digon pell oddi wrth ein gilydd yn y maes
parcio ac adrodd gweddi’r Arglwydd.

Fe fuom yn casglu ‘Geiriau Diolch’ gan aelodau’r ofalaeth ac fe rannwyd y rheiny yn y
cyfarfod yn yr Wyddgrug a chyfraniadau’r plant ar fideo a’r côr rhithiol yn canu ‘Am gael
cynhaeaf yn ei bryd’. Clywsom ganu ‘Mawr dy ffyddlondeb, fy Nuw yn dy nefoedd’ hefyd
gan Robin a Chloe yn yr oedfa.

Mae Salm 100 yn dweud wrthym i bwy i ddiolch am bopeth: i’r Arglwydd yr hwn a’n
gwnaeth, ac hefyd pam y dylem ddiolch iddo: am fod ei gariad yn para hyd byth ac mor
fawr tuag atom, am ei fod yn dda ac yn gyfiawn bob amser, yn ffyddlon o genhedlaeth i
genhedlaeth a thrwy bob newid o’n cwmpas ac yn ein byd. Mae gennym lawer yn wir i
ddiolch amdano.

Parch Huw Powell-Davies

Cyfarfodydd Diolch

Rhai o’r gynulleidfa
yn Soar yn dod a’u
cynnyrch i mewn
‘i’w byrth a diolch’
ac yn ei osod ar

silffoedd ffenestri’r
capel

Onid cyfrifoldeb Llywydd ein
Cymdeithasfa pan wahoddir ef, yn
sgil y swydd honno, i fynegi barn ar
Radio Cymru, yw siarad ar ran y
Cyfundeb ac nid datgan ei farn
bersonol?

Cafodd ein Llywydd gyfle euraid fore
Sul, 22 Tachwedd, ar raglen Bwrw
Golwg, i osod safbwynt ein henwad
ar ddau fater o bwys. Yn gyntaf, ar
fater cyllid digonol gan Lywodraeth y
Deyrnas Unedig i sicrhau fod plant
difreintiedig ein cymunedau yn cael
bwyd dros wyliau ysgol. Yn ail,
cefnogi Cymorth Cristnogol ac
elusennau eraill yn eu hymgais i
fynnu bod Llywodraeth y Deyrnas
Unedig yn ailystyried y bwriad i dorri
biliynau o gyllid cymorth tramor.
Methodd ein Llywydd osod ein
safbwynt ar y ddau achlysur.

Onid felly cyfrifoldeb swyddogion
eraill ein Cyfundeb yw prysuro i
ddatgan yn groyw ac ar goedd yr hyn
yw ein safbwynt ni, a mynnu mai
siarad yn bersonol yr oedd Marcus
Robinson ac nid ar ran aelodau
Eglwys Bresbyteraidd Cymru?
Achosodd ei sylwadau wewyr yn ein
plith a rhoi’r argraff ein bod yn
ddifater.

Lona Roberts

Taro’r
Post
Annwyl Olygydd,



Gwers 21

Adfent 1:
Elisabeth a Sachareias

Gweddi
Wrth agosáu at y Nadolig, ceisiwn
baratoi ein hunain, gan dderbyn nad
gfiyl o oleuni ym mis Rhagfyr yw’r
dathliad, ond goleuni’r nef mewn byd
tywyll. Llewyrcha arnom ym mhob
gwedd o’n bywyd, ac yn arbennig wrth
i ni fyfyrio ar dy air. Amen. 

Darllen: Luc 1: 5–25; 39–45; 67–80

Cyflwyniad
Roedd Elisabeth a Sachareias yn bobl
dduwiol, ac ystyr enw Elisabeth oedd
ei bod yn addolwraig Duw. Roedd
Sachareias yn un o offeiriaid y Deml, ac
yn cael ei ystyried fel athro ac
arweinydd yn eu plith. Tra oedd yn
gweini wrth yr allor, cafodd brofiad
ysbrydol yn rhagfynegi genedigaeth
mab iddo ef ac Elisabeth, un a fyddai’n
cerdded o flaen yr Arglwydd ac yn
destun llawenydd i’w rieni. Roeddent
yn oedrannus ac Elisabeth y tu hwnt i
oed beichiogi, ond nid oedd yr hen
broffwyd wedi derbyn hyn, a pha
ryfedd? Aeth yntau’n fud a deallai
Sachareias fod hynny’n gosb yn ei
erbyn, am fethu derbyn gair Duw o
enau’r angel Gabriel. Cofiwn mai Luc y
meddyg oedd yn cofnodi’r hanes hwn,
geiriau a rannodd Mair gydag ef yn ôl
pob golwg. Derbyniodd ei heglurhad
am y mudandod, yn yr un modd ag y
derbyniodd fod mab Elisabeth wedi
‘llamu’ yn ei chroth pan ddaeth y Mair
feichiog i ymweld â’i chyfnither. 
Cawn ein hatgoffa’n gyson nad

Iddew oedd Luc, ac nad oedd wedi
tanlinellu unrhyw wedd Iddewig wrth
gasglu’r deunyddiau ar gyfer llunio’i
Efengyl. Eto, roedd yn derbyn bod Duw
yn llefaru ym mhob modd, er mwyn
cyfathrebu’r gwirionedd dwyfol â’i
wrandawyr. Wrth gynnwys yr hanes
hwn ar ddechrau ei draethawd i
Theoffilus, roedd am i bawb wybod bod
rhai o bobl gyfiawn y Deml hyd yn oed
wedi gorfod cael eu hargyhoeddi gan
Dduw o’i fwriadau. Byddai’r sawl a
ddarllenai’r gwaith, ac efallai’n amau
didwylledd a gwirionedd yr Efengyl, yn

derbyn bod Iddewon cyn geni Iesu wedi
amau, ond wedi dod i gredu a chael y
llais i ddweud hynny mewn moliant a
llawenydd. 

Myfyrdod
Anhawster pob anghrediniaeth yw
tybied bod angen deall cyn derbyn, ac
nad oes gwirionedd na phrofiad na ellir
ei ddirnad. Roedd hi’n anodd credu bod
y byd yn grwn tan y profwyd hynny, a
phrin fod gwyddoniaeth, o bob
disgyblaeth, yn gwneud synnwyr nes
iddi ddod yn real. Bu cyfraniadau
Alexander Fleming wrth ddarganfod
rhinwedd penisilin ac Alexander Bell
wrth ddyfeisio’r ffôn cyntaf yn
allweddol yn agor drysau chwyldroadol
bwysig. Sawl blwyddyn fydd yna,
tybed, cyn darganfod modd o amsugno
plastig yn llwyr o’r môr neu wenwyn o’r
awyr? Tan hynny, bydd y sgeptigiaid yn
mynnu dweud nad oes unrhyw beth yn
debygol na phosib, fel y dywedodd
Thomas gynt ‘hyd nes y gwelaf ôl yr
hoelion’. 
Aeth tri deg o flynyddoedd heibio

cyn i Ioan Fedyddiwr dderbyn Iesu i lif
yr Iorddonen, a’i drochi yn yr afon.
Faint o’r tystion ar y lan a welodd ‘y nef
yn agor’ a cholomen yn disgyn ar
ysgwydd Iesu? Byddai’r sgeptig a’r
anghredadun am ddweud mai rhith oedd

y cyfan, ond beth yw sail y rhagdyb
honno, oni bai fod yr amheuwyr yn
dweud ‘hyd oni welaf ôl yr hoelion’.
Trawyd Sachareias yn fud,
‘dumbstruck’, boed yn gosb neu’n sioc,
ac ni all y sawl sy’n clywed yr Efengyl
a’i gwrthod ymresymu nad yw’r
amhosibl dynol yn bosibilrwydd
dwyfol. Gweld yr anweledig a wna
plant Duw, ac fel Elisabeth a
Sachareias, pa adwaith mwy all person
ei roi ond moli a gorfoleddu: ‘Hyn yw
trugaredd calon ein Duw, fe ddaw â’r
wawrddydd oddi uchod i’n plith.’
(adn. 78)

Gweddi
Cyfaddefwn, Arglwydd, ein bod yn cael
anhawster yn aml i dderbyn yr hyn nad
ydym yn ei ddeall, maddau i ni ein
amheuon ffôl. Wrth gofio hanes
Elisabeth a Sachareias heddiw,
diolchwn am drugaredd dy galon ac am
fesur a llwyredd dy gariad yn Iesu Grist.
Amen.

Trafod ac ymateb

• Er bod Sachareias ac Elisabeth ‘yn
gyfiawn gerbron Duw’ (Luc 1:6),
nid oedd plant ganddynt. Fe fyddai
enw eu plentyn – Ioan – yn golygu
‘yr Arglwydd a ddangosodd ffafr
(gras)’. Mae hi’n rhwydd llawenhau
gyda’r rhai sy’n cael eu bendithio â
phlant (Luc 1:58), ond sut mae
bendithio a chynnal cyplau sy’n
ceisio cael plant ac yn cael eu siomi?

• A fyddwn ni’n disgwyl yn eiddgar i
Dduw ateb ein gweddïau dyfnaf, neu
os na ddaw’r ateb mewn amser
rhesymol, a fyddwn yn credu ei fod
wedi anghofio amdanom ac wedi
gadael pethau’n rhy hwyr? (Gweler
ymateb Sachareias a datganiad
Gabriel, Luc 1:12- 13.)

• Beth fyddai eich ymateb chi petai
angel yn cyhoeddi gwireddu gweddi
oedd gennych (Luc 1:18)?

Tachwedd 27, 2020 Y Pedair Tudalen Gydenwadol tudalen 3Y PEDAIR TUDALEN GYDENWADOLy4t y4t

Adnabod Cymeriadau’r Testament Newydd –
Yr Efengylau

Cyfres o astudiaethau Beiblaidd ar gyfer y cartref neu grfip
gan y Parch. Denzil I. John

Mae testun a chyflwyniad fideo o’r deunydd hwn ar gael ar wefan
y Cyngor Ysgolion Sul: https://www.ysgolsul.com/?page_id=804

Darlun o Elisabeth a Sachareias gan
James Tissot (arlunydd Ffrengig,

1836-1902)

Cyfeiriad Golygydd 
Y PEDAIR TUDALEN

Huw Powell-Davies 

neu Llifor, 60 Ffordd Rhuthun,
Yr Wyddgrug, CH7 1QH

Anfonwch eich erthyglau, hysbysebion
a.y.y.b. i’r cyfeiriad uchod.

Mae’r Pedair Tudalen Gydenwadol yn
cael eu cynnwys yn rhan o bapurau
wythnosol tri enwad, sef Y Goleuad

(Eglwys Bresbyteraidd Cymru), Seren
Cymru (Undeb Bedyddwyr Cymru) a’r
Tyst (Undeb yr Annibynwyr Cymraeg).

pedair.tudalen@gmail.com



Aiff fy nghyfeillgarwch ag Evan yn
ôl dros 65 mlynedd. Mae gan bob un
ohonom atgofion ac argraffiadau
gwahanol am Evan, wrth gwrs, ond
ceisio dweud gair fel ffrind ydw i.
Cyfarfyddais ag Evan am y tro cyntaf tu
allan i’r Plaza ym Mangor ac yn ystod
sgwrs, deallais ei fod, ar ôl gadael Ysgol
Ramadeg Brynrefail, wedi ymuno â’r
fyddin, gan fod yn rhaid, bryd hynny,
gwneud dwy flynedd o Wasanaeth
Cenedlaethol cyn cael mynediad i’r
cwrs addysg. Treuliodd y rhan helaethaf
o’r amser yn yr Almaen. 
Ar ôl gorffen ei gwrs addysg yn y

Coleg Normal bu’n athro yn Ysgol
Gymraeg Treffynnon ac yn un o
ysgolion y Rhyl. Dyma pryd y cyfarfu â
Dilys, ac ymhen y rhawg, priodi. Yna,
symudodd i’r Gyffordd pan gafodd
swydd yn Ysgol Cadnant, Conwy.
Erbyn hyn, roedd ganddynt ddwy

ferch fach, Eleri a Helen, ac yna
penodwyd Evan yn brifathro Ysgol
Rhosgadfan, a symudodd y teulu yno.
Yna, ym Medi 1973, daeth tro ar fyd
pan gafodd ei benodi’n brifathro Ysgol
Glanwydden a chartrefu ym Mae
Penrhyn, lle bu’n hapus iawn ac yn
llwyddiannus. Yn 1984 fe’i penodwyd
yn brifathro Ysgol Craig y Don, ac
ymddeolodd oddi yno yn 1993.
Brodor o Ddeiniolen oedd Evan, lle

y’i magwyd ar aelwyd hapus a
chrefyddol. Byddai bob amser yn falch
o sôn am y blynyddoedd cynnar yno ac
am ddylanwad Capel Cefn y Waun, ac
am bob gweithgaredd yn ymwneud â’r
capel.
Roedd Evan yn berchen ar garafán, a

pherswadiodd fi i brynu un. I Glan-llyn
yr aethom, yn ddau deulu, ar ein
gwyliau cyntaf. Cawsom sawl gwyliau
yn yr Eisteddfodau Cenedlaethol a’r
Urdd, ond yr un mwyaf cofiadwy oedd
ym 1980 pan wnaethom deithio i
Ffrainc, Gwlad Belg, yr Almaen,
Awstria a gogledd yr Eidal, a’r uchaf -
bwynt oedd cyrraedd Oberamagau.
Roedd teithiau Cymdeithas Carafanwyr
Cymru hefyd yn bwysig.
Yn ei gyfraniad i gylch Llandudno

rhaid cynnwys Clwb yr Ifanc, a
ddeilliodd o un o bwyllgorau
Cymdeithas y Cymrodorion, y bu ef a
minnau’n gofalu amdano am bedair
blynedd. Roedd aelodaeth o dros 70 o
bobl ifanc yr ardal yn cyfarfod yn Ysgol
Morfa Rhianedd a threfnwyd pen -
wythnosau yn Rhyd-ddu, Glan-llyn a
sglefrio yng Nglannau Dyfrdwy.
Wedi ymddeol, gwnaeth ddau beth

canmoladwy iawn, sef, yn gyntaf,
sefydlu Clwb y Cerddwyr, bellach yn
cael ei adnabod fel Clwb Cerddwyr y
Pentan. Yn ail, ymunodd â thîm Papur

Llafar y Deillion, lle bu’n cyfrannu am
22 mlynedd. Wrth sôn am Y Pentan,
gwnaeth waith ardderchog yn rhannu
copïau o’r cychwyn cyntaf.
Ef oedd ysgrifennydd gweithgar

Eglwys Seilo (Presbyteriaid), a hyn eto
yn waith digon anodd ar brydiau, ond
ysgwyddodd Evan y cwbl heb rwgnach,
a gwneud y cyfan yn drwyadl dan gryn
dipyn o bwysau. Ymysg ei gyfraniadau
gwerthfawr roedd bod yn ysgrifennydd
y Cyd-gyngor Eglwysig, aelod o’r
Pwyllgor Bugeiliol, yr Henaduriaeth, y
Cyfarfod Gweddi Wythnosol, yn
ogystal â dosbarthu’r Goleuad a Gair y
Dydd. Bu’n ymwneud â holl
gymdeithasau’r capel a llenwi sawl
swydd yng Nghymdeithas PAWB a’r
Cymrodorion.
Ond, er hynny, dyn teulu oeddd Evan

yn fwy na dim. Ymhyfrydai’n dawel fod
ei fiyr a’i wyres, a fagwyd yn Sbaen, yn
tyfu i fod yn rhugl yn y Gymraeg, ac fel
parch hefyd dysgodd Evan Sbaeneg.
Pan oedd y ddau’n dathlu eu priodas
aur, cododd Ivan, ei fiyr, i groesawu
pawb mewn Cymraeg graenus.
Byddai’n edrych ymlaen cymaint
am fynd i weld Eleri yng Nghaerdydd
ag y byddai i ymweld â Helen yn
Seville. 
Yn ei holl weithgareddau amryfal,

cafodd Evan gynhaliaeth a chefnogaeth
Dilys a’r teulu, ac yn ystod yr
wythnosau diweddar, mawr oedd y
gofal tyner a gafodd gan Dilys, Eleri a
Helen a’r nyrsys a fu’n gweini arno.
Mae colled fel hon, yn sicr, yn ergyd
arw. Gobeithio bydd yr Efengyl, y bu
Evan mor ffyddlon iddi drwy gydol ei
oes, yn gymorth i leddfu ychydig ar y
galar a’r boen ar amser mor anodd.
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EVAN WYN EVANS, Llandudno
Ar 14 Hydref, ar ôl cystudd blin, bu farw Evan Wyn Evans yn ei gartref yn
Llandudno, yn 86 oed. Cynhaliwyd yr angladd yn Amlosgfa Bron y Nant
dan arweiniad ei weinidog, y Parch Dylan Rhys Parry, yn cael ei
gynorthwyo gan y Parch Dafydd Rees Roberts, gyda theyrnged gan
R. Gwynfor Roberts a gynhwysir yma.

Mae Gogledd Corea wedi sefydlu
‘gwersylloedd cwarantîn’ ar gyfer
cleifion Covid-19, lle maen nhw’n cael
eu hamddifadu o fwyd a
meddyginiaeth, gan achosi i lawer farw
o newyn, yn ôl Cristnogion sy’n
gweithio yn yr ardal.
Dywedodd Tim Peters, sy’n rhedeg

yr elusen Helping Hands Korea o Seoul,
fod ffynonellau yn y gogledd wedi rhoi
gwybodaeth am y gwersyll oedd a oedd
wedi’u sefydlu mewn dinasoedd ger y
ffin â China lle mae carcharorion yn
derbyn ‘yr isafswm eithaf o fwyd a
meddyginiaeth – neu ddim o gwbl’. 
Mae arweinydd Gogledd Corea, Kim

Jong-un, wedi datgan nad oedd ‘dim un

unigolyn’ yn y wlad wedi profi’n bositif
am Covid-19, honiad a gafodd ei amau
gan Dde Korea a’r Unol Daleithiau
‘Gall teuluoedd ddewis a ydynt am

ddod at gyrion y gwersylloedd yn cludo
bwyd i gadw perthnasau mewn
cwarantîn yn fyw ynghyd ag unrhyw
gymhorthion cysylltiedig ag iechyd y
gallant eu casglu,’ meddai mewn
cyfweliad. Roedd hyn yn cynnwys
meddyginiaethau ‘a werthir yn y
marchnadoedd jangmadang [lleol] neu
hyd yn oed feddyginiaethau cartref
llysieuol a gasglwyd ar ochrau’r
mynyddoedd’.
‘Mae fy ffynonellau’n nodi bod

llawer yn y gwersylloedd hyn eisoes

wedi marw, nid yn unig o’r pandemig
ond hefyd o newyn ac achosion
cysylltiedig,’ meddai.
Dywedodd Peters – y mae ei Gorff

Anllywodraethol (NGO) yn dosbarthu
cyflenwadau meddygol a chyflenwadau
eraill i’r Gogledd – fod yr esgeulustod
yr adroddwyd amdano yn cyfateb i
dystiolaeth gan oroeswyr gwersylloedd
llafur gwleidyddol Gogledd Corea, lle
mae miloedd lawer o Gristnogion wedi
eu carcharu. Mae darparu’r ‘lleiafswm
absoliwt o fwyd’ yn arferol ac mae
carcharorion yn aml yn marw o newyn
heb gefnogaeth eu teuluoedd, eglurodd.
Dywedodd David Lee, gweinidog

Cleifion Covid Gogledd Corea ‘yn cael eu gadael i
lwgu i farwolaeth mewn gwersylloedd cwarantîn’

(parhad ar y dudalen nesaf)



Sefydlwyd Cymanfa Ganu Undebol
Cymry Llundain, neu Gymanfa
‘Westminster’ fel y’i hadwaenir, gan
David Lloyd George yn 1920 i goffáu’r
rhai a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel
Mawr. Yn fuan, datblygodd y Gymanfa
i fod yn achlysur pwysig a phoblogaidd
ym mywyd Cymry Llundain gyda
thyrfaoedd yn tyrru i gapel enfawr
‘Westminster’ Buckingham Gate yn
flynyddol. Dyma gapel Dr Martyn
Lloyd-Jones, a oedd yn un o’r ychydig o
addoldai Llundain oedd yn ddigon
mawr i gynnal y Gymanfa gyda’i dwy
oriel a lle i 1,500 o addolwyr! 

Dechreuwyd paratoi ar gyfer y
canmlwyddiant eleni ymhell cyn i
bandemig y feirws CORONA-19 ein
hysgwyd, ac er y siom o beidio cyfarfod
yn y cnawd, cafwyd noson deilwng ar
Zoom i gofnodi’r achlysur, gyda dros
dri chant yn ymuno o bob cwr o Gymru,
Lloegr, Patagonia, America a thu hwnt –
‘Cymru, Lloegr a Llanrwst’ yn wir!
Y cerddor a’r arweinydd corawl

Trystan Lewis oedd yr arweinydd

‘rhithiol’ eleni, yntau wedi arwain y
Gymanfa ddwywaith o’r blaen yn 2006
a 2007. Gwnaeth ei waith yn
ardderchog, gyda graen a hiwmor gan
ein tywys trwy hen recordiadau o
gymanfaoedd y gorffennol. Syr Bryn
Terfel oedd i fod yn llywydd y noson, a
danfonodd ef gyfarchion atom ar ffurf
neges fideo. 

Fel rhan o’r noson gwnaed casgliad
tuag at elusen Tª Hafan, yr hosbis i
blant yng Nghymru, a chodwyd dros
£600. Diolch i bawb am eu cyfraniadau.
Diolch hefyd i Mair Jones, Capel y Lôn,
Slough, am gadeirio ac i Joanna a
Jonathan Wright o Gapel Seion, Ealing
Green, am ofalu am yr ochr dechnegol
mewn modd mor effeithiol. Offrymwyd
y Fendith gan y Parchg Richard Brunt,
Gweinidog Eglwysi Presbyteraidd
Cylch Llundain.

Er bod capeli Llundain wedi lleihau
mewn nifer dros y blynyddoedd,
parhawn yn gymuned weithgar sy’n
mynnu dal fflam y dystiolaeth
Gristnogol Gymreig ynghyn ym
mhrifddinas Lloegr. Edrychwn ymlaen
at ymuno â’n gilydd unwaith eto ar
13 Rhagfyr ar gyfer ein Gwasanaeth
‘Naw Llith a Charol’ sy’n achlysur
anhepgor arall yng nghalendr
gweithgareddau Cymry Llundain.

Y Parchg R. G. Nicholls
Gweinidog Eglwys Gymraeg
Canol Llundain
Oxford Circus
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sy’n gweithio yn Seoul, prifddinas De
Korea, gyda phobl sy’n ffoi o Ogledd
Corea, fod ffoaduriaid a oedd yn cadw
mewn cysylltiad â pherthnasau sy’n dal
i fod yn y wlad wedi adrodd am
achosion o bobl â symptomau Covid yn
cael eu gorfodi i ynysu neu ‘gael eu cloi
yn eu cartrefi heb fwyd neu gymorth
arall a’u gadael i farw’.
Mae Kim Jong-un yn honni bod y

wlad yn ‘rhydd o’r coronafirws’, a
dywedodd mewn araith ddiweddar ei
fod yn ddiolchgar nad oedd yr un
person wedi profi’n bositif am y clefyd.
Ystyrir Gogledd Corea yn gyson yn

un o’r lleoedd mwyaf peryglus yn y byd
i fod yn Gristion. Mae credinwyr wedi
cael eu dienyddio dim ond am fod yn
berchen ar Feibl. Mae degau o filoedd
o Gristnogion – teuluoedd cyfan,
weithiau – wedi eu carcharu mewn

gwersylloedd llafur lle maen nhw’n
cael eu cam-drin, eu harteithio a’u
gweithio hyd farwolaeth.

(Ffynhonnell: Cronfa Barnabas,
www.news.barnabasfund.org)

Cleifion Covid Gogledd Corea (parhad)

Dathlu Canmlwyddiant Cymanfa Ganu
‘Westminster’ drwy gyfrwng Zoom

Clawr record a wnaed o Jiwbili Aur
Cymanfa Westminster ym 1970

Dilyn y gymanfa rithiol gartref ar y
gliniadur

Sul, 29 Tachwedd

Dechrau Canu Dechrau Canmol
nos Sul, am 7:30yh

Yr wythnos yma byddwn yn dathlu
dechrau’r Adfent – cyfnod arbennig,
cyfnod sanctaidd a chyfnod sy’n arwain
at ddathlu genedigaeth Iesu Grist. Cawn
gyd-ganu rhai o’n carolau adnabyddus a
chlywed mwy am un o symbolau cryfa’r
ffydd Gristnogol, y gannwyll.
––––––––––––––––––––––––––––––

Oedfa Radio Cymru
29 Tachwedd am 12:00yp

yng ngofal
Karen Owen, Pen-y-groes

‘Dim un unigolyn’ yn y wlad wedi
profi’n bositif am Covid-19,

meddai arweinydd Gogledd Corea,
Kim Jong-un.
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I nifer, William Morgan yw cyfieithydd y Beibl, ond fersiwn
1588 yw ei Feibl ef. Yn 1620 daeth fersiwn diwygiedig gan y
rheithor John Davies, a’r Beibl hwn oedd yn cael ei ddefnyddio
ar draws Cymru tan fersiwn 1988.
Yn aml, mae’n cael ei adnabod fel Beibl Richard Parry am

mai ef oedd yr Esgob ar y pryd, ac mae rhai’n teimlo nad yw
John Davies wedi cael digon o gydnabyddiaeth am ei waith. Yn
ôl yr Athro Ceri Davies o Brifysgol Abertawe, John Davies ‘a
gyflwynodd y Gymraeg i fyd dysg nid yn unig yng Nghymru
ond ym Mhrydain. Roedd e hefyd am weld y Gymraeg ar
gynfas Ewropeaidd.’

‘Difater, ffansïo a glanhawr’

Beibl John Davies sydd wedi cyflwyno nifer o eiriau Cymraeg
i’n geirfa – geiriau fel: amhurdeb, ariangarwch, blasusfwyd,
caniedydd, coelgrefydd, chwithig (yn yr ystyr llaw chwith),
dealltwriaeth, difater, dudew, dyfalbarhau, efengylaidd,
elusengar, ffansïo, glanhawr, prydlon, pwrpasol ac ymateb.
Dywed Andrew Hawke, Golygydd Geiriadur Prifysgol

Cymru, fod dros ddwy fil o ddyfyniadau yng Ngeiriadur
Prifysgol Cymru yn dod o Feibl John Davies a ‘beth sydd yn
ddiddorol am hynny yw bod dros bedwar cant ohonyn nhw yn
digwydd am y tro cyntaf yn y Gymraeg’.
‘Wrth gwrs, mae’n bosibl fod y geiriau eisoes yn bodoli ond

bod nhw ddim wedi cael eu cofnodi mewn llawysgrifau cynt ac
felly mae Beibl 1620 yn ffynhonnell hollbwysig. Mae’n amlwg
fod John Davies mor gyfarwydd â llenyddiaeth Gymraeg fel

fod ganddo storfa anferth o eiriau wrth ei benelin. Ond eto
roedd e’n gyfarwydd iawn â’r iaith gyfoes ac felly yn gwneud
ei orau i wneud y testun yn ddealladwy ynghyd â bod yn fanwl
gywir wrth drosi o’r testun gwreiddiol a oedd yn Hebraeg a
Groeg.
‘Mae’n amlwg fod John Davies am roi mwy o urddas i’r

iaith. Mae William Morgan yn defnyddio “tithe” a “finne” ond
mae John Davies yn defnyddio “finnau” a “tithau”,’ ychwanega
Mr Hawke.

Roedd John Davies yn awdur llyfr gramadeg a geiriadur
Cymraeg dyblyg: Cymraeg–Lladin a Lladin–Cymraeg.
‘Mae ei eiriadur hefyd yn gloddfa wirioneddol werthfawr ac

ynddo mae o leiaf 3,600 o enghreifftiau lle mae gair Cymraeg
yn digwydd gyntaf erioed.’

‘Cynnyrch rhyfeddol iawn’

Yr hyn sy’n drawiadol, medd Wyn James o Brifysgol
Caerdydd, yw fod pobl fel William Salesbury, William Morgan
a John Davies, Mallwyd, ymhlith rhai o ysgolheigion gorau’r
cyfnod ond yn hytrach na dewis gyrfa ysgolheigaidd
ryngwladol, fe ddewisont gyflwyno Gair Duw yn eu hiaith eu
hunain.
‘Be mae John Davies yn ei wneud,’ meddai, ‘yw symud yr

arddull yn nes at yr iaith lenyddol. Fe wnaeth e ffurfioli’r peth
i gyfeiriad yr iaith lenyddol safonol. Fe wnaeth Beibl 1620
sicrhau fod iaith safonol dda i’w chlywed bob wythnos ym
mhob rhan o Gymru – felly, mae cynnyrch y cyfnod yna
bedwar can mlynedd yn ôl yn rhyfeddol iawn.’

Dathlu Beibl 1620

Dywedodd Meleri Cray o Gymdeithas y Beibl ei bod wedi bod
yn fwriad i gynnal gwahanol weithgareddau i nodi pedwar can
mlynedd cyhoeddi’r Beibl hwn, ond bod haint y coronafeirws
wedi atal y trefniadau.
Yn lle hynny, lansiwyd Beibl.net i bobl ifanc ynghyd â 30 o

ffilmiau byrion. Ond, a hithau’n gyfnod pryd y bydd eglwysi
yn nodi Sul y Beibl, mae’n dweud bod cyfraniad Beibl 1620 yn
amhrisiadwy.
Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru hefyd bod yn gyfrifol

am drefnu Symposiwm Beibl 1620 a gynhaliwyd yn rhithiol ar
nosweithiau Mercher ym mis Tachwedd.

Sara Down-Roberts

(Ymddangosodd gyntaf ar wefan Cymru Fyw BBC Cymru.)

‘Beibl 1620 wnaeth gyflwyno geiriau newydd i’r Gymraeg’

Mae’n bedwar can mlynedd ers cyhoeddi Beibl 1620, ac yn
ôl ysgolheigion cyfieithydd y fersiwn yma o’r Beibl – John
Davies, Mallwyd – fu’n gyfrifol am gyflwyno’r Gymraeg i
fyd dysg.

Cyn cyhoeddi Beibl 1988, adnodau o Feibl 1620 oedd
ar gof pobl

Mae Geiriadur John Davies hefyd yn ‘gloddfa werthfawr’,
medd Andrew Hawke



Mwy na geiriau?
Dros y blynyddoedd ysgrifennais yn agos
at 35,000 o eiriau ar gyfer y golofn hon.
Geiriau sydd i fod i edrych ar y berthynas
rhwng crefydd a chelfyddyd. Miloedd o
eiriau sydd yn y pen draw’n gwneud fawr
mwy nag amlygu pa mor ddiwerth ydyn
nhw fel cyfrwng i gyfleu unrhyw fath o
berthynas â’r dwyfol.

Y tro diwethaf roeddwn i’n ystyried grym
tawelwch wrth ystyried ein perthynas ni
â’n gilydd a hynny wrth syllu ar gerfiadau
oedd 12,000 o flynyddoedd oed. A dim
ond wrth feddwl am y golofn hon y tarodd
o fi fy mod yn afradu geiriau yn ystyried
celfyddyd pobl anllythrennog. Nid pobl
ddiddeall ond pobl, heb feddu ar eiriau
ysgrifenedig, oedd yn cyfleu eu
dealltwriaeth o’r byd trwy ddelweddau.
Roedd eu geiriau’n llafar, yn llifo fel dŵr a
golau o dafod i dafod heb ystyried unrhyw
ffin na pharchu unrhyw ffurf bendant, fel
oedd y Mabinogi, nes i rhywun rewi un
ffurf o’r hanes mewn brawddeg a dal y
golau mewn delwedd eiriog.

Ond mae’r gelfyddyd weledol yn aros
rhwng eu llaw nhw a’n llygaid ni ac yn
codi uwchlaw geiriau.

Mae’r un peth yn wir am gerddoriaeth.
Nodau sy’n rhydd o ddiffiniadau
geiriadurol ac athronyddol sy’n codi’r
dychymyg y tu hwnt i gyfyngiadau amser.

Ac onid ydy’r rhyddid di-eiriau hwnnw yn
perthyn i ddawns hefyd?

A dyna lle cychwynnais i unwaith eto ar
daith eiriog arall, wrth gael fy swyno’n
gwylio balerina’n dawnsio. Roedd ei
symudiadau celfydd wedi eu naddu ar ei
chof ac yn cyfleu stori Swan Lake heb
unrhyw angen i ddeall yr un gair.

Yr hyn oedd yn nodedig am y ddawns
hon oedd bod, Marta Gonzàlez, y
ddawnswraig, yn 72 oed, mewn cadair
olwyn ac yn byw gyda alzheimers. Roedd
ei chof ar chwâl ond eto, o glywed
cerddoriaeth Tchaikovsky yn gallu bwrw
angor. Roedd ei breichiau’n ufuddhau i’r
cof o goreograffi degawdau ynghynt.
Codai emosiynau i’r wyneb o’r
dyfnderoedd. Gallai blymio i
ddyfnderoedd ei henaid ei hun a chyfleu
rhywbeth oedd yn dyrchafu eneidiau pob
un oedd yn gwylio.

Allai geiriau ddim fod wedi cyflawni hyn.
Cyfrwng tlawd iawn yw’r gair ysgrifenedig.
Cerbyd gwantan i brofiadau’r enaid.
Annigonol. Arwynebol.

Sy’n gwneud i rhywun amau allwn ni
ymateb yn ddilys i’r dwyfol a ninnau
wedi’n llyffetheirio gan ddiwylliant
goreiriog a chrefydd y llythrennol, yn
chwilio cyfieithiadau o un fersiwn, o un
stori fyw, a ddigwyddodd gael ei rhewi
mewn print, a ddigwyddodd oroesi ac

a ddigwyddodd ei gwneud hi drwy rhyw
bwyllgor neu’i gilydd.

Efallai bod geiriau ysgrifenedig yn gosod
gormod o rwystrau rhyngon ni a’r dwyfol a
thra bod greddf yn dymuno i ‘diffinio’
olygu chwalu ffiniau myn GPC mai gosod
terfynau pendant, penderfynu a barnu yw
ei ystyr.

Mae cerddoriaeth a dawns a chelfyddyd
weledol yn cynnig adenydd i ni ddehongli
profiad uniongyrchol eneidiau’r canrifoedd
drwy brofiad ein heneidiau ein hunain.
Fe gollodd y traddodiad geiriol hyn wrth
golli’r traddodiad llafar a gosod ffiniau am
eiriau.

Arwel Rocet Jones

(Dilynwch y ddolen i weld y fideo
https://www.youtube.com/watch?v=_HEu
C3r8IxM)
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Y mae nifer ohonom yn gyfarwydd â’r
hanes yn Luc am y Samariad Trugarog –
am ddyn a ymosodwyd arno gan ladron a’i
adael i farw. Yna am y modd y dangoswyd
tosturi tuag ato gan ddieithryn a
ddigwyddai fod yn Samariad un nad oedd,
oherwydd ei fod yn perthyn i genedl
arbennig, unrhyw ddisgwyl iddo ddangos
trugaredd tuag at yr un a glwyfwyd. (Luc
10: 25- 32 )

Yn ystod ein cyfnod cythryblus ni – un o’r
elusennau sy’n mynd ati i estyn cymorth
mewn sefyllfaoedd dwys
yw elusen y Samariaid.
Sefydlwyd yr elusen gan
Chad Varah yn 1953, a
ddaeth yn rheithor St
Stephen Walbrook yn
Llundain. Cychwynnwyd
yr elusen ar y safle
oherwydd yr angen a welodd am rywun i
wrando ar hanesion dirdynnol pobl a oedd
am roi terfyn ar eu bywyd. Newidiodd yr
elusen ei phwyslais cychwynnol ac erbyn
hyn y maen fodd i gynnig cefnogaeth
emosiynol i unigolion. Mae elusen y
Samariaid yn ateb 5 miliwn o alwadau’r
flwyddyn. Mae eu gwaith wedi gorfod
newid yn ystod Cofid ond maent yn dal
i fod yn estyn cymorth mewn cyfnod
anodd.

Gwyddom oll pa mo’r anodd y bu’r misoedd
diwethaf yn ystod y ‘clo mawr’ a dioddefodd
llawer ohonom o unigrwydd, ofn,
ansicrwydd a hyd yn oed anobaith. Ond y
mae’r Samariaid, wedi gwrando ar gri
anobaith miloedd o bobl yn ystod yr amser
hwn. Mae Margaret Jones, Port Talbot
wedi gwirfoddoli gyda’r Samariaid ers nifer
o flynyddoedd. A dyma ei holi am
weledigaeth y mudiad pwysig hwn.

Er i’r Samariaid gael ei enwi ar ôl dameg
y Samaritan trugarog, dim mudiad

Cristnogol yw e.
Ffurfiwyd y mudiad gan
Gristion, offeiriad yn yr
Eglwys Anglicanaidd, tua
60 o flynyddoedd yn ôl, fel
ymateb i hunan laddiad
cannoedd o ddynion ar ôl
yr ail ryfel byd – milwyr

yn dod ’nôl o erchyllterau’r rhyfel i fyd a
oedd ymhell o fod yn normal, yn methu
ymdopi â ffeindio nad oedd dim help ar
gael ar eu cyfer. Samariaid oedd y
pedwerydd gwasanaeth mewn argyfwng,
meddent. Os mae’ch tª yn llosgi, gellir
galw’r gwasanaeth tân, os oes rhywun yn
dwyn rhywbeth, gellir galw’r heddlu, os
oes coes dost gyda chi, gellir ffonio am
ddoctor, ond os nad oes arnoch chi
awydd byw? Ble mae cymorth ar gael?…

Ie, gwasanaeth tân, heddlu, doctoriaid –
ond roedd angen gwasanaeth brys arall.

Erbyn hyn, mae canghennau o’r Samariaid
ar draws Prydain ac Iwerddon, pob un yn
cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr,
gwirfoddolwyr sy’n codi arian, trefnu
rheolau iechyd a diogelwch, sicrhau
diogelu data – ac ymateb i alwyr, dros y
ffôn, drwy lythyr ac e-bost. Maen nhw ar
gael bob awr, ddydd a nos ac mae’r
gwasanaeth ar gael am ddim. Yn ogystal,
ro’n ni’n gweithio mewn carchardai,
cartrefi plant, ysgolion, gorsafoedd trên,
clybiau, gorsafoedd heddlu, ysbytai –
mewn gwirionedd ble bynnag mae galw.

Y weledigaeth? – gweld llai o bobl yn
marw drwy hunan laddiad achos mae pob
bywyd yn werthfawr.

Dyn ni ddim yn rhoi cyngor i neb
Dyn ni ddim yn ceisio datrys problemau
Dyn ni ddim yn cymryd pethau’n ganiataol.

Beth ryn ni’n wneud, felly?

Gwrando, ’na gyd!– rhoi amser a lle i bobl
ddweud ei stori yn y ffordd maen nhw am
ei dweud hi gan ddefnyddio Cymraeg neu
Saesneg, yn y ffordd maen nhw’n dewis, ar
yr amser maen nhw’n dewis, gan gymryd
gymaint o amser ag sydd angen arnynt.

Ie gwrando! Ac mae’n gweithio!

Ac mae llinell gymorth Gymraeg ar gael a
gellir ffonio ar 08081640123 neu ar
116123.

‘Samariaid o un fryd…’

Ffydd… a diwylliant

Y Ddawnswraig Marta Gonsàlez
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•  Wythnos nesaf – Tangnefedd yr Adfent •

Dyma gyfarfod hyfryd iawn…
GWEDDI
Diolchwn i’r Arglwydd, oherwydd da yw,
ac y mae ei gariad hyd byth. Clodforwn
di Dad, Mab ac Ysbryd Glân am dy
ffyddlondeb sydd o dragwyddoldeb hyd
dragwyddoldeb ar y rhai sy’n dy ofni,
ac ar ddechrau cyfnod yr Adfent, helpa
ni i ryfeddu ac i lawenhau yn y
newyddion da fod Gwaredwr wedi’i eni
i ni, y Meseia, yr Arglwydd. Yn dy ras
ac yn haeddiant dy Fab, maddau i ni
ein pechod a’n tuedd i ddibrisio’r hyn yr
wyt wedi ei wneud. Arglwydd agor ein
llygaid i ni weld dy fawredd, cyffwrdd
â’n meddyliau a’n calonnau i ni
sylweddoli dyfnder ein heuogrwydd a
helaethrwydd dy gariad. Cynorthwya ni
trwy dy Ysbryd i ymateb i’th ddaioni
trwy ymddiried yng Nghrist – Mab y
Dyn a ddaeth i geisio ac i achub y
colledig. Amen. 

EMYN 677: Mae’r afael sicraf fry

Wrth i ni gychwyn cyfnod yr Adfent
eleni, mae’n debyg y bydd y cyfan yn
ein taro fymryn yn od, gan fod yr hyn
sy’n arferol wedi hen ddiflannu yn ystod
pandemig 2020. Ond pan drown at y
Beibl sylweddolwn fod elfennau
cyffredin yn codi eu pen dro ar ôl tro
ym mywydau pobl – a hynny’n
cadarnhau nad oes dim newydd dan yr
haul! 

Fel y gwelwn themâu cyfarwydd mewn
llenyddiaeth a themâu sy’n pontio
gwahanol ddiwylliannau a chyfnodau,
felly hefyd mae’r Beibl yn amlygu nifer
o wirioneddau sy’n wir i’r naill
genhedlaeth a’r llall. Dau wirionedd o’r
fath sydd wedi’u plethu gyda’i gilydd
trwy’r Hen Destament yw ffyddlondeb
diwyro’r Arglwydd Dduw ac
anffyddlondeb, drygioni a chrwydro
cyson y bobl y mae’r Arglwydd wedi eu
galw ato’i hun. Hyd yn oed yn ystod un
o uchafbwyntiau hanes yr Israeliaid,
wedi i’r genedl gael eu rhyddhau o
gaethiwed yr Aifft, ac wrth i Moses
dderbyn y Gyfraith ar Fynydd Sinai,
maent yn troi at dduwiau eraill gan
addoli’r llo aur (Exodus 32:1-8). Ond
serch ei ddicter cyfiawn yn erbyn eu
heilunaddoliaeth, mae’r Arglwydd yn
ddiweddarach yn datguddio’i hun i
Moses gyda’r hunan-ddisgrifiad:
‘Yr Arglwydd, yr Arglwydd, Duw
trugarog a graslon, araf i ddigio,

llawn cariad a ffyddlondeb…’ (Exodus
34:6)

Anffyddlondeb y bobl, a ffyddlondeb
eu Duw. Mae’n batrwm sy’n peri
tensiwn wrth i ni ddarllen trwy’r Hen
Destament oherwydd y cwestiwn
amlwg sy’n codi ym meddwl rhywun
yw beth fydd diwedd y stori? Sut fydd
Duw yn ei gariad yn cyflawni ei
addewidion ac yn sicrhau pobl iddo’i
hun er gwaethaf eu hanffyddlondeb a’u
hanufudd-dod? 

Yn ein darlleniad o Eseia 64:1-9
mae’r tensiwn hwn yn amlwg wrth i
Eseia bledio ar i’r Arglwydd ddod atynt
mewn modd syfrdanol. Ac mae’n gofyn
hyn gyda hyder fod yr Arglwydd yn
unigryw yn ei allu a’i barodrwydd i
weithredu, fel y bydd cenhedloedd a’r
greadigaeth hyd yn oed yn crynu mewn
ofn. Fel y mae Cristnogion yn cael eu
hannog i gyffesu eu pechodau
oherwydd bod Duw yn ffyddlon ac yn
gyfiawn (1 Ioan 1:9), mae Eseia hefyd,
wrth ddeisyf ar Dduw, yn gwbl onest
ynglªn â methiannau’r bobl. Nid yw’n
celu’r sefyllfa drychinebus ac fe
ddefnyddia ddarluniau trawiadol i
ddisgrifio pobl yr Arglwydd fel rhai sydd
yn aflan, yn ddiymadferth ac yn malio
dim am eu Creawdwr. Cyfaddefiad
tywyll sydd gan Eseia – er dicter Duw
oherwydd eu pechod, parhaodd y bobl
i droseddu (ad. 5).

Felly beth sy’n atal Eseia rhag
anobeithio’n llwyr? A gallwn ofyn
cwestiwn tebyg i ni’n hunain – yng
nghanol cyfyngder a dryswch y
dyddiau hyn, beth yw sail ein gobaith i’r
dyfodol? Mae’r ateb i’w gael yn adnod
8 a 9 – sut un yw’r Arglwydd. Serch y
rhwystrau, y pechod a’r tywyllwch,
mae’r Arglwydd Dduw yn gofalu am ei
bobl. Mae’n Dad iddynt ac fel
crochenydd yn llunio’r clai, mae
ganddo yntau amcan penodol wrth eu
galw i fod yn bobl sanctaidd, yn oleuni
i’r cenhedloedd. (Eseia 60:3)

Gan amlaf, byddwn yn gofyn am
rywbeth penodol gan rai sy’n gallu ei
ddarparu. Hiwmor, ffolineb neu
argyfwng sy’n cymell pobl i ofyn am
rywbeth pan nad oes llygedyn o obaith
y caiff y cais ymateb cadarnhaol.

Yn y pen draw, cymeriad yr Arglwydd
sy’n sail i erfyniad Eseia, a’r un peth

sy’n sylfaen i obaith y Cristion heddiw
hefyd. Yn adnod 9, mae Eseia yn
gwneud dau gais penodol i’r Arglwydd
– iddo beidio digio’n llwyr na chofio
camwedd am byth. Onid yw’r geiriau
hyn yn ein hatgoffa o ran arall o’r Hen
Destament – y disgrifiad hyfryd o’r
Arglwydd a geir yn llyfr y Salmau? ‘Nid
yw’n ceryddu’n ddiddiwedd nac yn
meithrin ei ddicter am byth. Ni wnaeth
a ni yn ôl ein pechodau, ac ni thalodd i
ni yn ôl ein camweddau.’ (Salm 103:9-
10)

A fu ymateb i weddi Eseia? Ddaeth yr
Arglwydd i lawr at ei bobl? Bu cryn
ddisgwyl am ymweliad, ac yna yng
nghyflawniad yr amser daeth dyfodiad.
Dyma sy’n ganolog i ddathliadau’r
Nadolig wrth gwrs! Bod Duw ei hun
wedi dod atom, a hynny mewn modd
syfrdanol ac annisgwyl. Daeth atom a
llefarodd wrthym mewn Mab. Er y
tywyllwch a’r pechod sydd wedi llethu’r
ddynoliaeth – nid oedd hynny’n ddigon
i drechu daioni Duw. Ac yn nyfodiad
Mab Duw gwelwn ffyddlondeb yr
Arglwydd yn dod i’w anterth wrth i’w
fwriad i achub ei bobl trwy gymod gael
ei gyflawni. ‘Oherwydd dioddefodd Crist
yntau un waith am byth dros bechodau,
y cyfiawn dros yr anghyfiawn, i’ch dwyn
chwi at Dduw. (1 Pedr 3:18)

GWEDDI
Arglwydd graslon, diolch i ti am dy
amynedd di-ben draw ac am dy
dosturiaethau sy’n newydd bob bore.
Wrth i ni agosáu at y cyfnod lle byddwn
eto’n myfyrio ar wyrth y geni, gofynnwn
am arweiniad dy Lân Ysbryd i allu
rhyfeddu at ras ein Harglwydd Iesu
Grist, ‘fel y bu iddo, ac yntau’n
gyfoethog, ddod yn dlawd drosoch
chwi, er mwyn i chwi ddod yn
gyfoethog trwy ei dlodi ef.’ Nertha ac
arwain ni yn ein haddoliad, a
chynorthwya ni i fyw fel tystion i Grist
yn ein cymunedau. Gofynnwn y cyfan,
gan gydnabod ein llesgedd a’n
heuogrwydd a chan bwyso’n llwyr ar
gyfiawnder Crist, ein Harglwydd a’n
Gwaredwr, Amen.

EMYN 352:
Ni welodd llygad dyn erioed

Parch Ddr. Rhodri Glyn,
Llansannan
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